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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

 .�سم هللا الرحمن الرحیم
 معین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمٍد وعلى آله وصحبه أج 

ا َرْحَمًة ِمنَّ  َذْقَناهُ {َوَلِئْن أَ : "�اب ما جاء في قول هللا تعالى: -رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 
ْتُه َلَیُقوَلنَّ   ] اآل�ة.٥٠[فصلت:  َهَذا ِلي}ِمْن َ�ْعِد َضرَّاَء َمسَّ

 وقال ابن عباس: یر�د من عندي. ،�ه وأنا محقوقٌ  ،قال مجاهد: هذا �عملي
 دلـى علـم منـي بوجـو عقـال قتـادة:  ]٧٨[القصـص: {َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلـى ِعْلـٍم ِعْنـِدي}وقوله:  

 ".المكاسب
 بوجوه.

ل، وهـذا من هللا أني لـه أهـ آخرون: على علمٍ  وقال ،المكاسببوجوه مني  قال قتادة: على علمٍ "
 معنى قول مجاهد: أوتیته على شرف.

إن «�قــول:  -صــلى هللا علیــه وســلم-أنــه ســمع رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-وعـن أبــي هر�ــرة 
ى فـأت ،لًكـافبعـث إلـیهم م ،من بني إسـرائیل: أبـرص، وأقـرع، وأعمـى، فـأراد هللا أن یبتلـیهم ثالثةً 

ذرني ، و�ذهب عني الذي قد قـحسنٌ  ، وجلدٌ حسنٌ  أحب إلیك؟ قال: لونٌ  شيءٍ  األبرص فقال: أي
لمــال قـال: فـأي ا ،عطي لوًنـا حســًنا وجلـًدا حسـًناالنـاس �ـه. قـال: فمسـحه فــذهب عنـه قـذره، فـأُ 

  .ك فیهاوقال: �ارك هللا ل ،شراءعُ  عطي ناقةً فأُ  -شك إسحاق-أحب إلیك؟ قال: اإلبل أو البقر
ي و�ـذهب عنـي الـذي قـد قـذرن ،حسـنٌ  فقال: أي شـيء أحـب إلیـك؟ قـال: شـعرٌ قال: فأتى األقرع 

بقـر أو فقال: أي المال أحـب إلیـك؟ قـال: ال ،عطي شعًرا حسًناوأُ  ،الناس �ه، فمسحه فذهب عنه
 قال: �ارك هللا لك فیها.  ،حامالً  عطي �قرةً فأُ  ،اإلبل

ــال: أي شــيءٍ  ــأتى األعمــى فق ــ ف ــرد هللا إل ــال: أن ی ــك؟ ق ــاس،ي �صــري فأُ أحــب إلی ــه الن  �صــر �
ج نتا، فـأُ والـدً  عطي شـاةً فـأُ ، فأي المـال أحـب إلیـك؟ قـال: الغـنم :قال ،فمسحه فرد هللا إلیه �صره

 لغنم. من ا ولهذا وادٍ  ،من البقر ولهذا وادٍ  ،من اإلبل هذان، وولَّد هذا، فكان لهذا وادٍ 
ي الحبـال فـ يقـد انقطعـت بـ مسـكینٌ  فقـال: رجـلٌ  ،قال: ثم إنـه أتـى األبـرص فـي صـورته وهیأتـه

الحسـن  أسـألك �الـذي أعطـاك اللـون الحسـن، والجلـد ،سفري، فال بالغ لي الیوم إال �اهلل ثم �ـك
ن أبــرص فقــال: �ــأني أعرفــك؟ ألــم تكــ ،فقــال: الحقــوق �ثیــرة ،غ �ــه فــي ســفري والمــال �عیــًرا أتبلَّــ

 ،رًرا عن �ابرثت هذا المال �ابالمال؟ فقال: إنما و  -عّز وجل-ا فأعطاك هللا �قذرك الناس؟ فقیرً 
 .رك هللا إلى ما �نت �هفقال: إن �نت �اذً�ا فصیَّ 
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 فقـال: ،ذاهـفقال له مثل ما قال لهذا، ورّد علیه مثل ما رّد علیـه  ،وأتى األقرع في صورته قال:
 إن �نت �اذً�ا فصیَّرك هللا إلى ما �نت.

 قــد انقطعــت بــي الحبــال فــي ســبیلٍ وابــن  مســكینٌ  قــال: وأتــى األعمــى فــي صــورته، فقــال: رجــلٌ 
بهــا فــي  غأتبلَّــ ســفري، فــال بــالغ لــي الیــوم إال �ــاهلل ثــم �ــك، أســألك �الــذي رّد علیــك �صــرك شــاةً 

 ال أجهـدك ذ ما شـئت ودع مـا شـئت، فـ�هللافقال: قد �نت أعمى فرّد هللا ِإَليَّ �صري، فخُ  ،سفري 
ــتفقــال: أمســك مالــك فإنمــا ابتُ  ،أخذتــه هلل الیــوم �شــيءٍ  ــى م، فقــد رضــي هللا عنــك وســخط علی ل

 أخرجاه. »صاحبیك
 األولى: تفسیر اآل�ة.

 ].٥٠[فصلت: {َلَیُقوَلنَّ َهَذا ِلي}الثانیة: ما معنى: 
 .]٧٨[القصص: {َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي}الثالثة: ما معنى قوله: 

 ".بر العظیمةالرا�عة: ما في هذه القصة العجیبة من العِ 
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد....
ِمنَّـا ِمـْن  اُه َرْحَمةً {َوَلِئْن َأَذْقنَ "�اب ما جاء في قول هللا تعالى:  :-رحمه هللا تعالى–فیقول المؤلف 

ْتُه َلَیُقوَلنَّ هَ  رحمة �عد مس الضر والبـؤس اإلصا�ة �الخیر وال]" ٥٠[فصلت: َذا ِلي}َ�ْعِد َضرَّاَء َمسَّ
ي فـالـذي ُیولـد  ،أعظـم مـن مجـيء الخیـر أول األمـر افي الـنفس وتـأثیرً  اوالشقاء ال شك أن لها وقعً 

 الوضر، �خالف الذي ُیولد في اإلسـالم  درك خطر الجاهلیة �ما فیها من شرالجاهلیة، ثم ُ�سلم یُ 
 وأصـابته الفاقـة والعـوز إذا �سـب مـاالً  ،ذي یولـد مـن أٍب فقیـر قـد مسـته الضـراء�حس �النعمـة، والـ

حــرص علیــه؛ ألنــه أدرك الضــراء قبــل أن �مســه الخیــر والمــال، بینمــا الــذي ُیولــد مــن أٍب غنــي فــي 
وه غنـي ر هذه النِّعمة قدرها؛ ولذلكم أرخص األموال مال اإلرث إذا ورثه مـن أبیـه وأبـالغالب ال �قدّ 

ــاألمــوال �غیــر قیــد هــذا غالًبــا؛ ولــذلك قــال: فــرَّق ا ــًة ِمنَّ ــاُه َرْحَم ــِئْن َأَذْقَن ــ {َوَل ــْن َ�ْع ــْتُه ِد َضــرَّاَء مَ ِم سَّ
تي فـي تفسـیر علـى مـا �ـأ ]٥٠[فصـلت: {َهـَذا ِلـي} ،فإذا قال ذلـك ،]٥٠[فصلت: َلَیُقوَلنَّ َهَذا ِلي}
 ٍث في نفسه.إذا قال ذلك �عد أن مسته الضراء دل على خب ،اآل�ة عن السلف
ـتك الضـراء؟ أ "�ـه هذا �عملي وأنـا محقـوقٌ �قول مجاهـد: " یـن أیـن عملـك، وأیـن اسـتحقاقك لمـا مسَّ

عملك، وأین استحقاقك لما �نت في الضـراء؟ لمـا جاءتـك الرحمـة تنكـرت ونسـیت السـابق، ونسـیت 
 تار�خك الذي قبل ذلك وهو �ضد هذه الحال.

�جحـد نعمـة هللا علیـه، و�ـزعم أنـه �خبرتـه وِحنكتـه ومعرفتـه �أنه  "�ه هذا �عملي وأنا محقوقٌ " قال:
نجـح فـي تجارتـه مـع أن الواقـع فـي غالـب األحـوال  -على مـا یزعمـون -لألمور، ودراساته للجدوى 

أن التجــارات ال تكــون ألذ�ــى النــاس، وهــذا الشــيء مشــاهد وُمجــرَّب، فكــم مــن شــخص إذا حضــر 
وقــد ینــام وُ�ســَمع لــه شــخیر، و�ذا انفــض المجلــس تجــده یــنعس  -مجــالس البیــع والشــراء-المجــالس 
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فــإذا جمیــع المكاســب لــه، وهــؤالء الحــذق والحــرص مــا لهــم إال �شــتر�ون فــي الســعي، وأمــا رؤوس 
 {َهـَذا ِلـي}األموال والمكاسب �لها لهذا الحبیب النائم؛ �لهـا مـن أجـل أال �قـول اإلنسـان مثـل هـذا: 

 ].٥٠[فصلت:
اب أن رجــًال دخــل إلــى البلــد، واشــترى مــن القمــح �یًســا �بیــًرا ممــا ُیــذ�ر مــن القصــص فــي هــذا البــ

ا یـر بهـذا ن علـى الدا�ـة علـى البعیـر، فصـار البعافأخذ �یًسا فارًغا ومأله رمًال؛ لیتعـادل الكیسـ ،جد�
 فلحقـه ،الحمل الثقیل ال �حتمله أن یر�ب علیه مع الكیسین الكبار، هـو سـاق الدا�ـة �مشـي وراءهـا

وهـذا رمـل، قـال لـه: ُ�ـب  ،ي وضـعته علـى البعیـر؟ قـال: هـذا عـیشذذا الـشـخص، فقـال لـه: مـا هـ
الرمل، واقسم العیش بین الكیسین �خف على البعیر وتر�ب أنت، ففعل فخف الحمـل علـى البعیـر 

ــا تــولى الرجــل المشــیر دعــاه وقــال: مــا لــك مــن المــال؟  ،فصــار �جــري �ســرعة والرجــل راكــب، ثــم لمَّ
هـو عنـد  العصـا، قـال: أعیـدوا الرمـل، َنـوَّخ البعیـر وقـال: أعیـدوا الرمـل،قال: �هللا ما أملك إال هـذه 

 ذهانتــك تنفعــك، ســبحان دعالرجـل هــذا مــن الرعا�ـا مــن اإلبــل والغــنم والبقـر الشــيء الكثیــر، �قـول: 
 هللا العظیم! هذا ُمشاهد وُمجرَّب و�ثیر.

 فـإذا أنـا ،وا لـي سـنة سـنتینوسمعنا في بدا�ة الطفـرة مـن أحضـر العمـال الُكثـر، وقـال بلسـانه: تحـر 
ا،  حصـــل؟ مـــا أدرك شـــیًئا، واآلن �أخـــذ مـــن مـــاذا مـــن تجـــار البلـــد، هـــو معـــروف الرجـــل ذ�ـــي جـــد�

 الز�وات.
عــل یــوفقني لهــذا أو �ف -إن شــاء هللا-أن أقــول:  ،-جــلَّ وعــال–أقــل األحــوال أن یــر�ط األمــور �ــاهلل 

 كذا.
 �قوله مجاهد.      "�ه هذا �عملي وأنا محقوقٌ "
 ؟�عنـي مـن عنـدي، �یـف مـن عنـدك] ٥٠[فصـلت: {َهَذا ِلـي} "قال ابن عباس: یر�د من عنديو "

ن مـ، ثم رزقك هللا هذا المال، تقول: اأین هذا لما مستك الضراء من عندك؟ �ان هذا المال معدومً 
عندي، طیب من عندك ما نفعت نفسك یوم لما �نت في الضراء، لكنه اإلنسان إذا لـم یـرتبط �ـاهلل 

 فالخذالن قر�نه. - وعالجلَّ –
جـلَّ  –�عد ذلـك آ�ـًة وحـدیًثا، فاآل�ـة هـي قولـه -رحمه هللا تعالى–ثم ذ�ر المؤلف  "یر�د من عندي"

خبـرة �ـأبواب وأسـباب التجـارة، واآلن  ]٧٨[القصـص: {َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلـى ِعْلـٍم ِعْنـِدي}: -وعال
واق المالیــة، والتجــارات العالمیــة �لهــم ُ�خبرونــك عنــدهم مكاتــب لدراســات الجــدوى، وتســمع فــي األســ

بنتـــائج المســـتقبل، وأن هـــذه الشـــر�ة لهـــا مســـتقبل، وأن هـــذه األســـهم ترتفـــع، ثـــم فـــي النها�ـــة �عنـــي 
تحلـــیالتهم االقتصـــاد�ة �لهـــا علـــى هـــذا األســـاس، و�زجـــون �النـــاس المســـاكین للمســـاهمة فـــي هـــذه 

�ســبب هــذا االنــدفاع، والــذین  ؛یتضــرر النــاس التجــارات، ثــم تكــون النتــائج عكســیة وأكثــر مــن مــرة
زجوهم في هذه التجارات وهذه األسـهم هـم الـذین غشـوهم، ولكـن المسـلم لـه عقـل، و�علـم أن الغیـب 
ال �علمــــه إال هللا، لكــــن مــــع ذلــــك �قتحمــــون و�تقحمــــون؛ ِلمــــا یــــرون مــــن مكاســــب آنیــــة، وتحصــــل 
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وا َلَعاُدوا}{وَ عن أهل النار:  -جلَّ وعال–الكوارث، و�ما قال هللا  لو ُ�علن عـن  ]٢٨[األنعام: َلْو ُردُّ
 مساهمة ساهموا مع الخسائر الطائلة.

" المكاسـب هم منـي بوجـو قال قتادة: على علـ ]٧٨[القصص: {َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي}"
ال �حتســب �قـول: �عــرف الســلع المر�حــة، والســلع التـي ال ر�ــح فیهــا، ومــع ذلــك قـد یــؤتى مــن حیــث 

وهـذه  ،من هذه السلع المر�حـة تأتیهـا جائحـة تجتاحهـا، فتـذهب بـرأس المـال والمكاسـب، وهـذا �ثیـر
 أو تكفیر للسیئات. -جلَّ وعال–عقو�ات من هللا 

 وال �عتمــد علــى نفســه، وال �غتــر ،-جــلَّ وعــال–المقصــود أن اإلنســان ال ینفــك مــن االرتبــاط �ــاهلل 
 في أمورنا �لها. -جلَّ وعال–ط �اهلل �فالٍن أو عالن، علینا أن نرتب

{َقـاَل  "من هللا أنـي لـه أهـل وقال آخرون: على علمٍ  ،المكاسب هقال قتادة: على علم مني بوجو "
مـن هللا أنـي لــه  وقـال آخـرون: علــى علـمٍ "اآل�ـة  ]٧٨[القصـص: ِإنََّمـا ُأوِتیُتـُه َعَلـى ِعْلـٍم ِعْنــِدي}

ر مع التفسیر؟  "أهل  لـى علـمٍ عوقـال آخـرون:  ]٧٨[القصص: َلى ِعْلٍم ِعْنِدي}{عَ "ینسجم أن ُ�فسَّ
 ."من هللا أني له أهل

 طالب:........
 لذلك، فله نوع ارتباط من هذه الحیثیة. األهلیة �ونه أهًال 

هـذه  ،وهـي األهلیـة أنـه لـه أهـل، هـذا الشـرف "وهذا معنـى قـول مجاهـد: أوتیتـه علـى شـرف" قال:
ــَدنَّكُ نِّعمــة، فالشــكر واجــب األهلیــة، و�ــل ذلــك منــاٍف لشــكر ال ــَكْرُتْم َألَِز� ــِئْن َش ــِئنْ {َل ــْرُتْم ْم َوَل نَّ إِ  َ�َف

 ،-جــلَّ وعــال– فالشــكر یتطلــب االعتــراف بهــذه النِّعمــة، وأنهــا مــن هللا ]٧[إبــراهیم: َعــَذاِبي َلَشــِدیٌد}
 وأنه ال حول وال قوة له إال �اهلل.

مولیهـا و�شـكر هللا علیهـا، و�نسـبها إلـى ُمسـدیها و  ،ةیتحـدث بهـذه النِّعمـ ،وأ�ًضا التحدث بهـا ظـاهًرا
هـــذه أر�ـــان  -ســـبحانه وتعـــالى–ثـــم �عـــد ذلـــك �ســـتعملها فیمـــا ُیرضـــي هللا  ،-جـــلَّ وعـــال–وهـــو هللا 

فقــد  -جــلَّ وعــال–فــإن جحــدها �قلبــه ولــم �عتــرف بهــا بلســانه واســتعملها فــي معاصــي هللا  ،الشــكر
 كفرها.

 .یلحدیث الثالثة من بني إسرائ :-رحمه هللا تعالى–ثم ذ�ر المؤلف 
 طالب:........

�عنــي هــو مجــرد مــا تحــدث بهــا، وهــو معتــرٌف بهــا �قلبــه، فــرٌق بینــه  ،علــى حســب قــوة هــذا اإلنكــار
بب، ال �اعتبـار أنـه سـ -جـلَّ وعـال–و�ین من ُینكرها وُ�ضیفها إلـى نفسـه أو ُ�ضـیفها إلـى غیـر هللا 

جـلَّ  –، وهـو �عـرف أنهـا مـن هللاهو الذي أوصـلها إلیـه اببً لو قال: هذه النِّعمة من فالن �اعتباره س
 افیة.نسأل هللا الع ،هذا أمره عظیم ،هذا تقدم، و�ن �ان �قول: هذا هو الُمنعم الحقیقي علي -وعال

 -رضـي هللا عنـه-وعـن أبـي هر�ـرة : "-رحمـه هللا–ثم ذ�ر حدیث الثالثة من بني إسـرائیل، فقـال 
أو مـن ذر�ـة  »مـن بنـي إسـرائیل إن ثالثـةً «�قـول:  - علیه وسلمصلى هللا-أنه سمع رسول هللا 
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�عقوب بن إسحاق بن إبراهیم، هؤالء ُ�قال لهم: بنو إسرائیل، وفیهم الیهود والنصارى �لهم من بني 
 إسرائیل، لكن بني إسرائیل غلب على الیهود.  

نــي بلــون الُمخــالف للــون ر لونــه أو ُوِلــد علــى هـذا الاألبــرص: الــذي تغیَّـ» أبــرص، وأقــرع، وأعمــى«
�عنــي ســواًء �ــان مــن بنــي آدم: األبــیض، واألســود واألســمر مــا بینهمــا، هــذه ألــوان  ،آدم الطبیعــي

 طبیعیة، لكن إذا �ان اللون یز�د على البیاض المتعارف علیه المقبول فإنه ُ�سمى برًصا.
ــاَر}وفــي آخــر تفســیر ســورة الفــتح  ــر  قــال القاســمي فــي ]٢٩[الفــتح: {ِلَیِغــیَظ ِبِهــُم اْلُكفَّ تفســیره: و�فَّ

ض إذا مالٌك الروافض بهذه اآل�ة، �فَّـر اإلمـام مالـك الـروافض بهـذه اآل�ـة، ثـم قـال القاسـمي: والبیـا
 ما المناسبة؟   ؟مناسبة �المه لكالم مالك مازاد صار برًصا، 

 طالب:........
 ،ض إذا زاد صـار برًصـا�عني �الغ في حكمه على الروافض، هذا من وجهة نظر القاسـمي، والبیـا

، فالـذي هو ینتقد القول بتكفیرهم، لكن �فَّرهم جموٌع غفیرة من أهل العلم �ما یرتكبونه من المكفـرات
مــن فــوق ســبع  -ســبحانه وتعــالى–هــا هللا أ و�قــذف عائشــة �عــد أن برّ  ،-جــلَّ وعــال–یــدعو غیــر هللا 

ا مـهم، وعنـدهم مـن األمـور والعظـائم سموات، وُ�كفِّر الصحا�ة الذین مـا جاءنـا الـدین إال مـن طـر�ق
 جعل جمٌع من أهل العلم ُ�كفرونهم.

 ولو لم �كن فیها إال الشرك األكبـر، فتجـد الواحـد مـنهم ،عندهم من عظائم األمور ،وعلى �ل حال
 �ا حسین، نسأل هللا العافیة. ،�ا علي ،-جلَّ وعال–عندما ُ�حتضر ال یدعو هللا 

جئنــا بیتــك، وقصــدنا حرمــك، نرجــو مغفرتــك،  ،: �ــا أ�ــا عبــد هللاوُســِمع مــن �طــوف �البیــت، و�قــول
هم، سـوها لُنصـرة مـذهبأمور �ثیرة ال �ستطیع اللسان أن ینطق بها، و�شـفتهم هـذه القنـوات التـي أسَّ 

 فصارت و�اًال علیهم.
الـــذي جـــاء بهـــذا الكـــالم وهـــذا االســـتطراد قـــول القاســـمي: والبیـــاض إذا زاد صـــار  ،علـــى �ـــل حـــال

 برًصا.
ــا همــا فیــ ،األقــرع: الــذي ال شــعر لــه علــى رأســه» أبــرص، وأقــرع« هــذا ُ�ســمى أقــرع،  ،شــعر مطلًق

 ،واألقرع �عضهم �ضع على رأسه شعًرا صـناعی�ا ُ�سـمونه �البارو�ـة، وال شـك أنهـا مـن نـوع الوصـل
بل األشد من الوصل، وهنا حدثت الزراعة زراعة الشعر، وعلى �ل حال األقرع الذي ال شـعر لـه، 

 .فهذه مسألة فقهیة مدروسة ومعروفةا حكم الزراعة وما أشبه وأم
 طالب:........

 ؟ماذاعلى 
 طالب:........

 على أساس أن الملك دعا له أو مسح �ه....على �ل حال...
 طالب:........
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 ما فیه شيء. ،إال أنه أملس هما فی ،ال ال
 طالب:........

 أصلع أصلع، نفسه نفسه الذي ال شعر له أقرع.
 الذي ال ُیبصر. واألعمى:» وأعمى«

 أیهم أشد مصیبة: األبرص، واألقرع، واألعمى؟
 طالب:........

 ینبذونــه، لكــن ُیــزاول أمــور دنیــاه ودینــه �كــل راحــة ال یــنقص شــيء، إذا قارنــا بــین األعمــى واألصــم
 واألصـماألعمى أحسـن حـاًال، قـالوا: ألنـه ُوِجـد مـن األنبیـاء مـن هـو أعمـى، لكـن ال ُیوجـد األصـم، 

م السمیع البصیر، و�فوتـه مـن أمـور الـدین والعلـم والخیـر � فـوت �خسر خسارته في دنیاه؛ ولذلك ُقدِّ
األصم أكثر ممـا �فـوت األعمـى، و�النسـبة ألمـور الـدنیا، حتـى فـي أمـور الـدین األبـرص إذا صـبر 

ر النـاس لـه واحتسب قد ال �فوته شيء من األمور الحسیة، قد �كون فـي األمـور المعنو�ـة فـي تقـدی
اه، وهكـذا، یتضــرر فــي دنیــ ،ولــو تقــدم لخطبـة قــد ُیــرد ،وفـي اختیــاره إذا ُوِجــد مـن ُینافســه فــي أشـیاء

 لكن هو بذاته ما �حس �شيء.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

یتضـــرر مـــن الشـــمس؛ ألن الجلـــد عنـــده رقیـــق، واألقـــرع إذا غطـــى رأســـه �عمامـــٍة أو  ،مـــن الشـــمس
 ء.شبهها ما �ضره شي

 هؤالء الثالثة وجدوا في بني إسرائیل.    ،هذا الحاصل ،وعلى �ل حال
ل علـم �مـا سـیؤو �هللا أ  ،من �اب االختبار» فأراد هللا أن یبتلیهم« ،�ختبرهم» فأراد هللا أن یبتلیهم«

إلیه األمـر قبـل حصـوله، ولكـن لیظهـر األمـر إلـى عـالم الشـهود، وتقـوم الُحجـج علـى الخلـق یبتلـي 
 و�ختبر.

» سـنٌ ح أحب إلیك؟ قال: لـونٌ  فأتى األبرص فقال: أي شيءٍ « ،من المالئكة» فبعث إلیهم ملًكا«
ســن، فــال ُیــالم أن ُ�قــال: ح ،، وال شــك أن الســؤال مــن �ــر�ماحســنً  اُیر�ــد لوًنــ ،مــا قــال: لــون واكتفــى

�كـون وطلب األكمل فیها ممـا ال أثـر لـه فـي أمـر اآلخـرة قـد  ،صحیح أن االستشراه في أمور الدنیا
 مفضوًال. 

 والجلد الحسن؟ ،ما الفرق بین اللون الحسن »حسنٌ  وجلدٌ  حسنٌ  لونٌ « ولذلك قال:
 طالب:........

 ر علیه.؛ ولذلك أي شيء یؤثّ اهو جلده �كون رقیقً 
 طالب:........
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، لكن الجلد غیـر حسـن، وقـد �كـون الجلـد حسـًنا واللـون غیـر االضب، صحیح قد �كون اللون حسنً 
 أن �جتمع له األمران.  حسن، فأراد

ـعاف مـن » و�ذهب عني الذي قد قذرني الناس �ه« �عض الناس من نساء وصبیان، و�عض الضِّ
نــادر، وغیــر  ،الكبــار قــد �ســتوحش إذا رأى مثــل هــذا، فالصــبیان یهر�ــون منــه؛ ألنــه غیــر مــألوف

 .»قد قذرني الناس �ه«مألوف بین الناس 
 له عالج؟ هل البرص» فذهب عنه قذره ،قال: فمسحه«

 طالب:........
علیــه -أو ُ�حجمــه مــا یز�ــد، لكــن البــرص لــو �ــان لــه عــالج مــاذا تكــون خصیصــة عیســى  ،ُ�خففــه
 إذا ُوِجد من ُیبرئ األبرص؟ -السالم

 طالب:........
ـماأنا أقول: افهم �المي لـو وِجـد لـه عـالج، و�لـى اآلن مـا ُوِجـد عـالج �مسـحه مسـحً  ال و  ،، قـد ُ�حجَّ

ة جسـده، ما �ونه ُ�عالج، وقد ُ�عالج �ألواٍن ما هي �ألوان طبیعیة �شر�ة تختلف عن �قیـأ ًئا،یز�د شی
 -علیـه السـالم–فه، ومع ذلك �قولون: لو ُوِجد له عالج لما صار من خصـائص عیسـى لكنها ُتخفِّ 

 أنه ُیبرئ األبرص واألكمه.
 طالب:........
 ثم �خف �خف.
 طالب:........

 ى هذا الحد أو من األصل ما فیه إال موضع درهم؟هل �ان هو أبرص، ثم خف إل
 طالب:........

 فذهب البرص. ،هذا مسحه الملك ،على �ل حال الكرامات غیر الكالم في العالج
 طالب:........

 لیس عن طر�ق العالج. ،ما یتعارض
 طالب:........

 ؟كیف
 طالب:........
 برص؟أم لون طبیعي �شري  ،�صیر أبیض

 طالب:........
 عني �قیة ما �قي من لونه األصلي هذا ما هو �عالج.  �
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إلیـك؟  قـال: فـأي المـال أحـب ،عطي لوًنـا حسـًنا وجلـًدا حسـًنافأُ  ،قال: فمسحه فذهب عنه قذره«
سـحاق بـن عبـد هللا بـن أبـي طلحـة شـك، والـذي �ظهـر إالـراوي » شك إسحاق-قال: اإلبل أو البقر

 من السیاق في �قیة الخبر أنه قال: اإلبل.
ر فـي وفي الغالب أنها ما ُ�قال: عشـراء إال فـي الشـهر العاشـ ،�عني حامل »شراءعُ  عطي ناقةً فأُ «

 .»وقال: �ارك هللا لك فیها« آخر الحمل
بــي أالــراوي ابــن عبــد هللا بــن » شــك إســحاق-قــال: فــأي المــال أحــب إلیــك؟ قــال: اإلبــل أو البقــر«

 طلحة.
 إعراب ناقة؟ »عطي ناقةً فأُ « قال:

 ....طالب:....
 ، وُ�قال اآلن: مفعول، ونائـب الفاعـل الضـمیر أُعطـي هـو ناقـًة ُعشـراء،هو في األصل مفعول ثانٍ 

 وُعشراء وصف للناقة.  
 خیر.والعشراء الحامل ُتطلق على ما �ان في األ�ام أو في الشهر األ »وقال: �ارك هللا لك فیها«
 دعاء؟أم اآلن الجملة خبر  »وقال: �ارك هللا لك فیها«
 لب:........طا

 یدعو أن تكون مبار�ة؟ أم �عني هو �عرف أنها مبار�ة فیما �عد، 
 طالب:........
غفــر هلل لــك هــذا نقــول: دعــاء، وأصــله الجملــة خبر�ــة، لكــن هــل �ــارك دعــاٌء لــه  ،الكــالم معــروف

 دعاء؟أم أو أنه ُ�خبر عما في المستقبل أنها سوف تكون مبار�ة  ،�البر�ة
 طالب:........

 فهمت �المي. أنت ما
 طالب:........

و أنـه أ ،یدعو لـه �البر�ـة ،اللهم �ارك له فیها ،هو الجملة لفظها لفظ الخبر، فهل المراد بها الدعاء
 وأن األمر سیكون �ذلك في المستقبل؟ ،ُ�خبر أنها ناقٌة مبار�ة ومفروغ من هذا األمر

 طالب:........
نهـا أو�أنـه قـال: اللهـم �ـارك لـه فیهـا، ولـیس المـراد  خذها �ارك هللا لـك فیهـا، ،هو دعاء في حقیقته

 وسیظهر أثر بر�تها فیما �عد، لیس هذا هو المراد. ،ُخذها ومن اآلن هي مبار�ة
 طالب:........

 .اما یدعو �شرً 
 طالب:........

 وسیأتیهم فیما �عد على صورهم السا�قة.
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 طالب:........
لـم �صـورته �عنـي فـي أول األمـر هللا أع» هم ملًكـا فـأتىفأراد هللا أن یبتلـیهم فبعـث إلـی«هو �قول: 

 هللا أعلم، لكن في النها�ة جاء إلیهم في صور رجاٍل على أشكالهم قبل. ،�صورة رجل أو
 طالب:........

عرفـوا  ،ما هو �عـادي ،وعرف أنه ملك ،االختبار عقب لما جاءهم مرًة ثانیة، و�ال لما مسحه طاب
 أنه ملك.

 طالب:........
 ولفظ الجملة خبر�ة.   ،اللفظ ُمحتمل ،تمل�ح
 حسـنٌ  قـال: شـعرٌ « تمنـى؟مـاذا �عنـي: أمنیتـك، » قال: فأتى األقرع فقال: أي شيء أحب إلیـك؟«

�عني: نبت لـه شـعر » فمسحه فذهب عنه« ،وهو القرع ،»و�ذهب عني الذي قد قذرني الناس �ه
 .»عطي شعًرا حسًناه فذهب عنه وأُ فمسح« �ما زال اللون الذي �قذر �ه الناس األبرص. ،فوًرا

 طالب:........
 فذهب عنه ما �قذره �ه الناس.

 طالب:........
 العدم عدم الشعر ذهب عنه.

 طالب:........
ــا أنــه عــدم  ،علــى �ــل حــال القــرع المــراد فــي الحــدیث هــو المعــروف فــي تعر�فــه لغــًة وشــرًعا وُعرًف

 الشعر.
 طالب:........

علـیهم ا عمامة ما تأثر؛ ألنه عندنا اآلن شباب في العشـر�نیات مـ أوواضح واضح لو علیه طاقیة 
 شعر.

�عـــض النـــاس إذا عـــاله الشـــیب �حـــرص علـــى صـــبغ لحیتـــه دون رأســـه؛ ألن  ،ومـــن �ـــاب المناســـبة
ــ«الصــبغ لــه �لفــة، فیصــبغ مــا �ظهــر و�تــرك مــا ُ�غطــى، مــع أن دخــول الشــعر فــي األمــر   »روهغیِّ

ورأسـه �الثغامـة قـال:  ،لمـاذا؟ ألنـه لمـا ُأوتـي �ـأبي قحافـةودخولـه فـي الـنص قطعـي،  ،دخول أولي
ا لـه ناس مادام الـرأس ُ�غطـى مـفالمطلوب تغییره �النص الرأس، وغیره �اإللحاق، لكن ال ،»روهغیِّ «

 یر�حنا منه. يیتكلف، و�عضهم �قول: الموس داٍع أن
 طالب:........

 والـرأس ،إنمـا یـتم �ـالجمیع »غیـروه«مـر والـذي �ظهـر للنـاس اللحیـة ُتصـبغ مـع أن امتثـال األ ،نعم
 دخوله في النص قطعي؛ ألنه هو السبب.

 طالب:........
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 �عني ال شعر له. ،ال الرأس فقط، ُ�سمى من ال لحیة له ُ�سمى أطلس، األمرد �قولون له: أطلس
 طالب:........

ص) البن سی  وتجد هذه األمور.    ده،راجع مثل (الُمخصِّ
ني و�ـذهب عنـي الـذي قـد قـذر  ،حسـنٌ  قال: أي شيء أحب إلیك؟ قال: شـعرٌ قال: فأتى األقرع ف«

بقـر أو فقال: أي المال أحـب إلیـك؟ قـال: ال ،عطي شعًرا حسًناوأُ  ،الناس �ه، فمسحه فذهب عنه
ي �ظهـر �عني إن �ان األول اإلبل فالثاني البقر، و�ن �ان األول البقـر فالثـاني اإلبـل، والـذ »اإلبل

 �ما یدل علیه سیاق �اقي الحدیث. ،الثاني البقرو  ،أن األول اإلبل
 �عني في جوفها ولدها.» حامالً  عطي �قرةً فأُ  ،قال: البقر أو اإلبل«
 كما تقدم.» قال: �ارك هللا لك فیها«
 ،ري أحب إلیك؟ قـال: أن یـرد هللا إلـي �صـ فقال: أي شيءٍ «، الملك أتى األعمى» فأتى األعمى«
ب تیه �عني عینیـه ُ�عـوَّض عنهمـا �الجنـة، فكـون هـذا األعمـى �طلـمن فقد حبیب» �صر �ه الناسفأُ 

  هل یتعارض مع هذه المكافأة اإللهیة �الجنة؟   ،رد البصر إلیه
 طالب:........

ــاف �ســبب  ؛وأ�صــر، هــل نقــول: ُحِرمــت الجنــة ،و�ــذل األســباب ،لمستشــفیاتإلــى ارض أنــه ذهــب ت
 هذا؟

 طالب:........
 للجنة �أموٍر أخرى؟ ال بهذا السبب. استحق� �غض النظر هل �ونه م ،ال ال

 طالب:........
ال هـل ُ�قـ ،»اصبري ولِك الجنة«: -علیه الصالة والسـالم–المرأة التي ُتصرع وتتكشف، قال النبي 

 لألعمى: اصبر ولك الجنة، و�ن تعالجت وأ�صرت ذهب عنك هذا الوعد الخاص بهذه المسألة؟
 طالب:........

 وذهــب عنهــا �ــل مــا ینتابهــا فــي هــذه الحــال تكــون مــا صــبرت، وال تســتحق لكــن لــو دعــا هللا ،نعــم
�عنـي المقارنـة  ؟لج حتـى أ�صـر ال �سـتحق الوعـد �الجنـةو الوعد، فهـل نقـول: هـذا األعمـى الـذي عـ

ظاهرة؟ ظاهرة وواضحة، لكن مع ذلـك العـالج ُمبـاح، وأمـس �الـدرس لیست أم بین النصین ظاهرة 
 -لمــا أصــیب �عینیــه-ؤمنین عائشــة لمــا قــال لــه الطبیــب: أُعالجــك فـي قصــة ابــن عبــاس مــع أم المــ

هـذه  أُعالجك على أال تسجد عشرة أ�ام، وقلنـا فـي هـذا الخبـر ومـا ذ�رنـا معـه ممـا ُ�ماثلـه، قلنـا: إن
 العالج ُمباح. ،إشكال هولو تعالج ما فی ،عز�مة

 طالب:........
 حدیث التي ُتصرع واضح.

 طالب:........
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 ما أحد ُ�حرِّم العالج. ،ُمباحأكمل والعالج 
 طالب:........

، فیـؤَجر أجــر ائً شــی فعـلوال  ،وال نــاح ،صــبر علیهـا فــي بـدایتها مــا جـزع ،هـذا صـبر علــى المصـیبة
 الصبر، لكن االحتساب واستمرار األجر مثل ما جاء في التي ُتصرع.

 طالب:........
 ما یلزم، الصبر على المصائب أجره عظیم. ،ال

  ...طالب:.....
هــل یــتم اســتیفاء  ،واضـح واضــح الصــبر علـى العمــى، �عنــي مثـل نظیــر مســألة قطـع الیــد فــي الحـد

فــي  -الكــالم �جــر �عضــه �عًضــا-الحــد مــع إرجاعهــا، ثــم ُتعــاد �ــالطرق الطبیــة الموجــودة؟ مــع أنــه 
عقیدة المهدي بن تومرت، قال: ولو �انـت إصـبع مخلـوق لمـا اسـتطاع الخلـق إعادتهـا، وأنـا أعـرف 

جــاء �إصــبعه ملفوفــًة �منــدیل مــن منطقــٍة أخــرى، وذهــب بهــا إلــى المستشــفى التخصصــي،  اشخًصــ
ـــاني ،فأعادوهـــا ـــى  ،لونهـــا �ختلـــف ،أخـــذت مـــدة طو�لـــة ولیســـت إعـــادة مثـــل اإلصـــبع الث قـــدرتها عل

و�ســتعملها علــى ضــعف �النســبة لألخــرى، فــابن تــومرت  ،لكنهــا تتحــرك ،االســتعمال لــم تكــن �املــة
لعلــه بنــاًء علــى مــا فــي إمكانــاتهم فــي  ،مخلــوق لمــا اســتطاع الخلــق إعادتهــا �قــول: لــو �انــت إصــبع

 على ما في إمكاناتهم ما �قدرون في ذاك الوقت. ،وقته
 طالب:........

 من هو؟
 طالب:........

 قبل. لعلها ،هللا المستعان لعل هذه العقیدة قبل
 طالب:........

 الكالم في عقیدته هذا. ،ال ال
 طالب:........

 ؟وه ینأ
 طالب:........

لكــن مــع ذلــك أنــت رأیــت موطــأ المهــدي بــن  أشــیاء، قبــل انحرافــه قبــل أن یــدعي العصــمة و�ــدعي
 ؟أنتم مالكیةتومرت؟ 

 طالب:........
مطبــوع فــي مجلــدین، وهــو عبــارة عــن موطــأ �حیــى بــن �حیــى مــع حــذٍف لــبعض األســانید، وز�ــادة 

ال  وعامــة أهــل العلــم ،شــيٍء مــن العلــم، قــدٌر زائــد ترتیــب، وز�ــادة تــراجم، وفقــده ال یترتــب علیــه فقــد
 �عرفونه إال من ندر.
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 الباقي للدرس القادم.         ونجعل ،خلونا نكمل السطر�ن
هـل اإلبـل، الغلظـة فـي الفـدادین أ » فـأي المـال أحـب إلیـك؟ قـال: الغـنم :قـال ،هللا إلیه �صـره فردّ «

ي فـ�ـل أمـوره قـادت إلـى النتیجـة  ،ر هـذا األعمـىوالخیر والبر�ة والدعة ُتعتبر مع أهـل الغـنم، انظـ
االختبـــار، والغلظـــة والشـــدة فـــي أهـــل اإلبـــل، ومـــثلهم أهـــل البقـــر أدت إلـــى تلـــك النتیجـــة، واألصـــل 

  وما ُ�تب على اإلنسان وهو في �طن أمه من الشقاء والسعادة.  ،الُخذالن
لیل بــد ،ن الشــيء ُ�عطــى حكمــه�عنــي قر�بــة الــوالدة، والقر�ــب مــ» والــًدا عطي شــاةً قــال: الغــنم فــأُ «
رمضــان فیــه عیــد؟ هــو العیــد فــي شــوال، لكــن لمــا  »شــهرا عیــٍد ال ینقصــان رمضــان وذو الحجــة«

إال «فــي الحــدیث  »إال المغــرب فإنهــا وتــر النهــار«قــرب مــن رمضــان أُعطــي حكمــه، ونظیــر ذلــك 
  طیت حكمها.  وهي في اللیل حقیقًة، لكن لقر�ها من النهار أُع ،»المغرب فإنها وتر النهار

فكیـف  ،ًداصاحب الغـنم، والـ» وولَّد هذا« ،صاحب اإلبل والبقر» نتج هذانوالًدا فأُ  عطي شاةً فأُ «
  یولده وهي والد؟ لكن ولَّد هذه التي أُعطیها وما نتج عنها.

َكـرة �عنـي ال »ثـم إنـه أتـى، مـن الغـنم ولهـذا وادٍ  ،مـن البقـر ولهـذا وادٍ  ،من اإلبل فكان لهذا وادٍ «
 ثانیة، ونقف علیها.ال

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد. 

  


